Спецификация

HP 22w Display

Елегантен, удивителен и
изключително
стойностен
С Full HD разделителна
способност и дизайн с почти
невидима рамка, този IPS
дисплей предоставя
перфектната комбинация от
форма и функция на много
по-ниска цена, отколкото
очаквате. Можете лесно да
свържете своя лаптоп или
настолен компютър, за да се
насладите на любимото си
съдържание на голям екран.
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Елегантен вид. Завладяваща картина.
● Добавете елегантна и изискана нова придобивка на бюрото си. Дизайнът с микро ръбове и
почти невидима рамка от трите страни осигурява по-голям екран на по-малко пространство –
идеално решение за конфигурации с няколко дисплея.
Брилянтно качество от всеки ъгъл
● Гледайте и се наслаждавайте на съдържанието си в красива Full HD1 разделителна способност
от всеки ъгъл. Този IPS екран с диагонал 53,61 см (21,5 инча) разполага със 178 зрителни
ъгъла за неповторимо завладяващо развлечение.
Модерна свързаност
● Възползвайте се лесно и изцяло от Full HD екрана. Можете безпроблемно да свържете своя
лаптоп или настолен компютър благодарение на VGA и HDMI портовете на дисплея.
Изобразяване
● На практика без рамка около дисплея, изключително широките зрителни ъгли осигуряват
безпроблемни конфигурации с няколко монитора.
● Където и да застанете, IPS мониторите HP осигуряват ясни и ярки изображения. IPS
технологията гарантира прецизност и консистенция на изображенията при изключително
широк зрителен спектър. Насладете се на същото изживяване при широк зрителен ъгъл като
с най-добрите таблети и мобилни устройства.
● Видеоклиповете и игрите оживяват с по-малко насичания и размазвания за реалистично
възпроизвеждане с плавно време за реакция от 5 милисекунди от сиво до сиво.
● Подгответе се за брилянтна картина и отчетливи изображения с незабравимото качество на
този зашеметяващ Full HD дисплей.
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Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.

Спецификация

HP 22w Display

Размер на дисплея

54,6 см (21,5")

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

IPS с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,247 мм

Време на реакция при обновяване

5 мсек от сиво до сиво

Яркост

250 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 5 000 000:1 динамичен

Входен видеосигнал

1 VGA; 1 HDMI (с поддръжка на HDCP)

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 80 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 60 Hz

Характеристики на дисплея

Покритие против отражения; Превключване в равнината; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско
програмиране; Антистатично покритие

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: от -5 до +23°

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 – 240 V AC при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 21 W, обичайно 17 W; В режим на готовност: 0,5 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Диагонал на видимия екран: 54,6 см (21,5"); Разделителна способност на екрана: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Меню; Plus („+“) Следващ активен входящ сигнал; Минус („-“) Режими за преглед; OK; Информация; Захранване; Яркост; Контраст; Управление на цветовете;
Управление на входящия сигнал; Управление на картината; Управление; Език; ИЗХОД

Размери (ш x д x в)

48,97 x 17,63 x 38,08 см (със стойка); 48,97 x 5,14 x 29,37 см (без стойка)

Тегло

3,11 кг (със стойка); 2,75 кг (без стойка)

Сертификати и съвместимост

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Украйна; Мароко; WEEE; KCC; Виетнам MEPS; Австралия MEPS; PSB;
Energy Star 7.0

Цвят на продукта

Black Onyx

Гаранция

Защитен със стандартната едногодишна ограничена гаранция на HP

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток; HDMI кабел; Компактдиск (вкл. Ръководство за потребителя, гаранция, драйвери)

Информация за поръчки

1CA83AA#ABB: 190781125051; 1CA83AA#A2N: 190781125136; 1CA83AA#ABT: 190781125099; 1CA83AA#ABU: 190781125068; 1CA83AA#ABV: 190781125112;
1CA83AA#ABY: 190781125082; 1CA83AA#ACQ: 190781125105; 1CA83AA#UUG: 190781125129; 1CA83AA#UUZ: 190781125075
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